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Sammanfattning

Bakgrund: Sömn är ett allmänmänskligt behov. Kunskap om sömn och det
som hindrar och främjar är viktigt i omvårdnadsarbetet. Det är
sjuksköterskans ansvar att se till att behovet tillgodoses, annars kan det leda
till ett vårdlidande. Syfte: Att belysa faktorer som stör patienters sömn
nattetid på sjukhus. Metod: En systematisk litteraturstudie där sökningar
gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Elva artiklar, nio
kvantitativa, en kvalitativ och en mixad kvalitetgranskades och analyserades
med manifest innehållsanalys med fokus på likheter och skillnader. Resultat:
Fyra sömnstörande huvudgrupper av faktorer identifierades, ljud, ljus, smärta
och omvårdnadsåtgärder. Resultatet diskuterades utifrån Hendersons och
Erikssons omvårdnadsteorier. Slutsats: I sjuksköterskans kompetens är det
viktigt att känna till sömnens fysiologi och sömnstörande faktorer.
Kunskapen bör uppmärksammas redan på utbildningsnivå. Vidare forskning
om sömn i sjukhusmiljö behövs med tanke på hur vården har utvecklats.
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Inledning

Att underlätta sömn på sjukhus efter varje patients individuella behov är ett verkligt

konststycke. Det kan vi konstatera av våra erfarenheter som nattarbetande sjuksköterskor och

efter att ha tagit del av den senaste forskningen. Vi möter ofta patienter som har svårt att sova

under sjukhusvistelsen och upplever att problemet inte lyfts fram tillräckligt som ett

omvårdnadsproblem. McIntosh & MacMillan (2009) belyser sjuksköterskestudenters

kunskaper om omvårdnadsarbetet nattetid.  Resultatet visar att sömn som del av

omvårdnadsundervisningen får litet utrymme, vilket även är vår erfarenhet. För att kunna ge

omvårdnad som främjar patienters sömn bör kunskap om sömnens fysiologi finnas. Faktorer

som stör patienters sömn nattetid på sjukhus är något som bör uppmärksammas.

Bakgrund

Sammanhängande sömn och kort insomningstid kännetecknar god sömn. Insomningstid

definieras som tiden från sänggåendet tills individen faller i sömn. Att ha en upplevelse av att

vakna utvilad och att sömnen varit sammanhängande är också viktiga faktorer (Halvorsen-

Bastöe & Frantsen, 2006). Sömnkvaliteten är försämrad om individen har medvetna och/eller

omedvetna uppvaknanden i ökad frekvens (Edell – Gustavsson, 2009). Trötthet på grund av

sömnbrist blir en invalidiserande upplevelse för vissa individer (Halvorsen-Bastöe &

Frantsen, 2006). Det är en välkänd form av tortyr att metodiskt förhindra sömn hos en

människa (Amnesty, 2000).

Trots vår moderna tid har sömnens funktion och betydelse för människan inte kunnat eller

hunnit bli helt klarlagd men kunskapen växer. Forskning på området sömn började på 1930-

talet. Eftersom sömnbrist har en ogynnsam effekt på människans förmåga att återvinna och

bevara hälsa är kunskapen om sömn nödvändig inom omvårdnad (Halvorsen-Bastöe &

Frantsen, 2006).
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Sömnens fysiologi
Trots att sömn anses som ett av våra grundläggande behov är dess fulla betydelse och

funktion inte helt klarlagd. Det finns inget speciellt sömncentra i hjärnan utan flera delar är

inblandade så som CNS (centrala nervsystemet) och hjärnstammen. Mätningar som visar att

sömnen hjälper organismen till återhämtning har gjorts genom blodprover och visar ökad

prolaktin-insöndring, minskad kortison- och TSH (tyreoideastimulerande hormon) -

insöndring, ökad testosteroninsöndring och även en ökad aktivitet av immunförsvaret i form

av ökad mördarcellsaktivitet (Åkerstedt, 2002).

Sömn kan också mätas fysiologiskt genom hjärnvågor – EEG (elektroencefalogram),

muskelspänning – EMG (elektromyografi) och ögonrörelser – EOG (elektrooftalogram).

Sömn delas in i stadie 0 – 4, NREM (non rapid eye movement) samt  REM (rapid eye

movement) beroende på var i sömncykeln den sovande befinner sig och visar sig på EEG:t i

form av förändringar i amplitud och frekvens  av hjärnvågorna. Stadie 0 är vakenhet, 1 är

insomningsstadie, 2 är stabil sömn, 3 och 4 kallas långsamvågig sömn och sista stadiet är

REM – sömnen även kallad drömsömn. I stadie 1 är personen lättväckt och befinner sig

mellan sömn och vakenhet. Stadie 2 är ca 50 % av den totala sömnperioden och här krävs en

ljudnivå på ca 45 dB (decibel) för att vakna. I stadie 2 är bl.a. andningen och hjärtfrekvensen

långsammare och ämnesomsättning, temperatur och blodtryck har sjunkit. Stadie 3 och 4

infinner sig ca 10 – 20 minuter efter stadie 2 och hjärnvågorna kommer nu från thalamus. För

att vakna här krävs en ljudnivå på ca 64 dB och blir den sovande väckt nu känner personen sig

trög och seg. Perioden varar ca 15 – 40 minuter och den sovande rör sig inte mycket utan är

avslappnad i kroppen, snarkning kan förekomma (Åkerstedt, 2002).

Under denna period sker dygnets största produktion och insöndring av tillväxthormon. Det är

troligtvis nu som den största återhämtningen av CNS sker. Efter ca en timme infaller REM -

sömnen och strax innan faller den sovande tillbaka till stadie 2 eller vaknar några sekunder.

En ökning av andningsfrekvens, hjärtfrekvens och blodtryck men sänkning av

muskelspänning sker. EEG visar hjärnvågor som i stadie 1 och det förekommer ryckiga

ögonrörelser. REM – perioden varar ca 5 – 10 minuter och under drömsömnen förlorar vi

förmågan att reglera kroppstemperaturen genom hypothalamus. Kroppen antar omgivningens

temperatur under kort period. En sömncykel varar mellan 80 och 120 minuter och det

förekommer ca 3 – 4 cykler under en natt. Ju längre personen sover desto kortare blir

djupsömnen och längre REM – sömnen (Åkerstedt, 2002).
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Hur sömnbrist påverkar individen
Oavsett vad som orsakat sömnbristen kan den få allvarliga följder. Immunsystemet påverkas

negativt och leder till ett nedsatt immunförsvar och en större risk att drabbas av infektioner.

Sömn är en försvarsreaktion på infektioner, sömnbrist i samband med vaccinationer ger ett

sämre resultat (DeKeyser Gantz, 2012). Nattsömnen tycks viktig för att kroppen ska kunna

återbygga och reparera vävnader. Sömn kan bidra till att vända de katabola processer som blir

vid t.ex. kirurgiska ingrepp till anabola uppbyggande processer (Halvorsen-Bastöe &

Frantsen, 2006; Nagel, Markie, Richards & Taylor, 2003; Richardson, Thompson, Coghill,

Chambers & Turnock, 2003). För lite sömn kan ge nedsatt förmåga till egenvård och nedsatt

smärttröskel. Det kan leda till att koncentrationsförmågan försämras och därmed resultera i

ökad risk för olyckor. Förmågan att tillgodogöra sig information och uppfatta instruktioner

påverkas negativt genom brist på sömn (Halvorsen-Bastöe & Frantsen, 2006; Smyth, 2008).

Sömn och sjukdomstillstånd
Ett samband finns mellan för lite sömn och vissa sjukdomar. De som sover mindre än 5

timmar per natt har en ökad risk på 2,5 gånger att utveckla diabetes typ 2 jämfört med dem

som sover 7 timmar eller mer. Kvinnor som sover mindre än 4 timmar per natt har en 2,32

gånger så stor risk att dö i hjärt-kärlsjukdomar jämfört med dem som sover 7 timmar eller

mer. Det finns ett samband mellan ökad dödlighet bland både män och kvinnor och en sömn

som är kortare än 7 timmar. Sömn som varar mer än 10 timmar ger däremot en ökad risk att

dö i hjärt-kärlsjukdomar motsvarande 1,2 – 2 gånger (DeKeyser Gantz, 2012).

Sömnstörningar förvärrar också symtom från andra sjukdomar så som astma, reumatid artrit,

SLE (systemisk lupus erythematosus) och inflammatoriska magsjukdomar (DeKeyser Gantz,

2012). För att inte rubba kroppens biorytm bör sömnen vara mellan 23.00 och 07.00

(Åkerstedt & Nilsson, 2003).

Svårigheter att sova och få en fullgod sömn påverkas av tillstånd som snarkning och

sömnapné. Psykiatriska tillstånd som depression, nedstämdhet och demens kan ge rastlöshet

nattetid och sämre sömnkvalité (Björkman & Karlsson, 2006). Äldre behöver lika mycket

sömn som yngre men nattsömnen är kortare och innehåller fler och längre uppvaknanden.

Äldre människor är mer känsliga för sömnstörningar på grund av normala åldersrelaterade

förändringar i sina sömnmönster. Diagnoser som KOL (Kronisk obstruktiv lungsjukdom) och
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kroniska hjärtsjukdomar ger sömnstörningar (Nagel et al., 2006). Av personer över 65 år lider

15-35 % av restless legs vilket gör att många ligger vakna eller har svårt att somna om

(Halvorsen-Bastöe & Frantsen, 2006; Nagel et al., 2006).

Hos patienter som drabbats av hjärnblödning och förlorat talförmågan kan ett samband mellan

mängden REM- sömn och återvinnandet av talförmågan ses och visar att REM-sömnen är

viktig för hjärnans förnyelse och tillväxt. Behovet av djupsömn ökar vid sjukdom och

rehabilitering så att hälsan kan återvinnas (Halvorsen-Bastöe & Frantsen, 2006). Neurologiska

sjukdomar som demens, Alzheimers, Parkinsons, epilepsi och patienter som haft stroke och

traumatiska hjärnskador har stor risk för att utveckla sömnstörningar på grund av sin sjukdom.

Det finns läkemedel som kan verka sömnstörande och försvåra insomningen. Det gäller

främst läkemedel som behandlar depression, betablockerare, bronkodilaterare,

kortikosteroider, antihypertensiva läkemedel, neuroleptika och andra läkemedel som påverkar

det centrala nervsystemet (Björkman & Karlsson, 2006; Halvorsen-Bastöe & Frantsen, 2006;

Nagel et al., 2003).

Sömnmiljö och sömnhygien
Den omgivande miljön har stor påverkan på hur god sömnen blir. På sjukhus är patienten i en

okänd och obekant omgivning som dessutom kanske måste delas med en eller flera okända

människor. Många kan inte längre följa sina invanda rutiner vid sänggående utan är hänvisade

till avdelningens (Halvorsen-Bastöe & Frantsen, 2006). Det är viktigt att vara medveten om

betydelsen av att vara kvälls- eller morgonmänniska för att kunna anpassa sänggåendet

individuellt (Gilsenan, 2012). Många sömnstörande faktorer i omgivningen samverkar, men

har också stor betydelse var för sig. Sängen och sängens bredd med dess mikroklimat

påverkar sovmiljön och även madrass, sängkläder och fuktighet (Jönsson, 1995; Zethelius,

2012). En optimal omgivande sovtemperatur är mellan 14 -18 grader (Björkman & Karlsson,

2006; Jönsson, 1995).

I sovrummet påverkar yttre stimuli som ljud och ljus (Björkman & Karlsson, 2006; Jönsson,

1995; Nagel et al., 2003; Richardson et al., 2009). Det som mer nämns som störande nattetid

är ljud från personalen som t.ex. samtal vilket uppmätts till en nivå på 59 -90 dB.  Det kan

jämföras med ljudnivå från tung trafik som uppmätts till 80dB (Richardson et al., 2009).

WHO:s rekommendation för ljudnivå på sjukhussalar nattetid är 35 dB (Eggertson, 2012).

Ljud från den omgivande miljön gör att patienterna vaknar lätt och eftersom de redan befinner
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sig i en stressreaktion på grund av sin sjukdom och en obekant omgivning är detta ännu mer

framträdande (Halvorsen-Bastöe & Frantsen, 2006). I en undersökning mättes ljudnivån före

och efter införandet av ett förbättringsprogram. Resultatet visade att ljudnivån som orsakades

av personalen sänktes med 20 dB (Richardson et al., 2009). Ljud från telefoner och medicinsk

utrustning upplevs störande. Medpatienter som vill ha lampan tänd och är vana att sova med

radion på är ett störningsmoment (Halvorsen-Bastöe & Frantsen, 2006). Ljus som

förekommer dygnet runt på ett onaturligt sätt stör den naturliga rytmen och påverkar

sömnkvaliteten negativt. Kontroller av vitalparametrar och provtagningar av personal

rapporteras störande (Nagel et al., 2003).

Smärta gör att patienterna vaknar under natten och har svårt att somna om (Young, Bourgeois,

Hilty & Hardin, 2008). Att få hjälp med lägesändringar kan vara nödvändigt för en god sömn

men det ska inte ske rutinmässigt utan anpassas till varje patient. En säng som inte har

skrynkliga lakan och är torr hjälper till att få patienten att sova bättre. Om inte patienten själv

kan sköta sin personliga hygien som t.ex. tvättning och tandborstning och besök på toaletten

innan sänggåendet är det viktigt att detta tillgodoses av personalen (Halvorsen-Bastöe &

Frantsen, 2006).

Att äta innan sänggående kan vara både bra och dåligt. Lågt blodsocker gör att

vakenhetscentrum i hypothalamus stimuleras. En liten måltid eller något varmt att dricka kan

vara bra då det är svårt att somna hungrig på grund av hypoglykemi. Tryptofan är ett ämne

som finns bland annat i mjölk, banan och honung. Tryptofan omvandlas till serotonin som

verkar rogivande och ökar välbefinnandet. Koffein som finns i framför allt kaffe och svart the

kan verka sömngivande hos patienter med förvirring då det ger en känsla av välbefinnande.

För övrigt bör koffein en timme innan sänggåendet undvikas eftersom det har en uppiggande

effekt och ökar pulsfrekvensen (Björkman & Karlsson, 2006).

Sjuksköterskans betydelse
Undervisning i sömnens fysiologi och betydelse för läkning och återhämtning har ingen hög

prioritet på sjuksköterskeutbildningen enligt en studie från Storbritannien (McIntosh &

MacMillan, 2009). Inte heller sömnförebyggande åtgärder har uppmärksammats tillräckligt i

teoriavsnitten eller under praktikperioderna. Studenter som får möjlighet att göra praktik på

natten får en större förståelse av patienternas sömnmiljö och ljud som förekommer på natten.

Studenterna i studien hade inga förberedande kunskaper om sömn utan det de kunde hade de
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lärt sig i praktiskt arbete med patienter och personal samt genom egna erfarenheter. Genom att

skaffa sig kunskaper om sömnens fysiologi kan de skapa en sömnfrämjande miljö för

patienterna (McIntosh & MacMillan, 2009).

I Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska betonas vikten av att

tillgodose de omvårdnadsbehov, både specifika och basala, som varje patient har. För att

skapa en god vårdmiljö nämns förmågan hos sjuksköterskan att utveckla och reflektera över

densamma, samt med kritiskt öga betrakta och utvärdera både befintliga metoder och rutiner

som används i vårdarbetet (Socialstyrelsen, 2005).

Ur Virginia Hendersons omvårdnadsteoretiska perspektiv talas det om sjuksköterskans

kunskap om grundläggande allmänmänskliga behov. Sjuksköterskan ska hjälpa patienten att

uppnå de dagliga behoven när egna resurser beträffande kraft, kunskap och vilja inte räcker

till. Henderson beskriver de grundläggande behoven i 14 punkter. Två av dessa punkter

beskriver sömn och sjuksköterskans ansvar för patientens behov av vila och lämplig

kroppsställning – om och när denne inte kan göra det själv. Det betyder också hjälp med

hälsobefrämjande sömnåtgärder för en frisk individ för att förebygga sjukdom om individen

så önskar. En plan ska utformas som innehåller metod, val av tidpunkt och utvärdering för att

se i vilken grad behoven har tillgodosetts. Henderson betonar människans gemensamma

behov och att planen ska individanpassas då alla är olika (Kristoffersen, 2006; Thorse´n,

1997). Hendersons inflytande är fortfarande stort, hon tog avstånd från mera abstrakta

principer och utgick från en omvårdnad som är praxisnära och konkret (Hall, 2012).

Sjuksköterskan kan ha stor betydelse för hur patienterna störs nattetid. Genom att bedöma hur

patienten sover kan en plan för vidare handläggning göras. Vi som personal skapar störande

ljud, tänder och släcker lampor och smäller i dörrar. Sovmiljön runt patienten ska vara god.

Madrassen och sängen ska helst vara anpassad efter patienten (Björkman & Karlsson, 2006;

Halvorsen-Bastöe & Frantsen, 2006; Nagel et al., 2003).

Att som sjuksköterska vara medveten om sömncyklernas längd och funktion kan hjälpa

patienten att få bättre sömn. En stor del av patienterna upplever sömnstörande faktorer, dålig

sömneffektivitet och behöver kompletterande sömn dagtid (Humphries, 2008).

Sjuksköterskan har en stor del i arbetet att leda, implementera och utveckla förändringar som

reducerar ljudnivån på vårdavdelningar på sjukhus. (Richardson et al., 2009)

Redan Florence Nightingale beskriver i Notes of Nursing från 1860 hur sjuksköterskan ska

främja patientens sömn (Skretkowicz, 1992). Med dagens ökade kunskaper om sömn och hur

den påverkas av ålder, sömnmönster och andra faktorer ges ännu fler möjligheter till att kunna

förbättra sömnen för patienterna. Sjuksköterskan bör ha kunskapen om hur sömnen påverkar
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hälsa och välbefinnande. Då det framkommer att sömnen är avgörande för patientens

funktionsförmåga och rehabilitering efter sjukdom har sjuksköterskan ansvar för att ordna ett

så bra sömnförhållande som möjligt (Björkman & Karlsson, 2006; Halvorsen-Bastöe &

Frantsen, 2006). Att som sjuksköterska inte vara medveten om sömnens betydelse för hälsa

och tillfrisknande och vad det leder till i förlängningen skapar ett vårdlidande. Patienten

hindras i sin läkningsprocess, ett vårdlidande skapas och kan utvecklas till ett

sjukdomslidande enligt Erikssons omvårdnadsteori. Sjuksköterskans roll som god medaktör i

lidandets drama är att ge en individuellt anpassad och evidensbaserad omvårdnad dygnet runt

(Eriksson, 1994).

Problemformulering

Efter att ha jobbat nattskift på sjukhuset i flera år har vi under denna tid uppmärksammat hur

svårt det är för många patienter att kunna sova nattetid. Sömnkvaliteten påverkas bland annat

av rutiner, behandlingar, patientens ålder och sjukdomstillstånd (Edéll-Gustavsson, 2009).

Dagens sjukvård innebär en så kort och effektiv vårdtid som möjligt. Utvecklingen har gått

från att bara svara på ringningar nattetid till att bli akutvård dygnet runt även på en ”vanlig”

vårdavdelning. Sömnen som är en del av denna tid upplever vi ha fått stå tillbaka. Till viss del

har även rutinerna ändrats för att underlätta arbetsbelastningen för dagskiftet, provtagningar

och kontroller görs tidigt på morgonen (Jönsson, 1995). Sömnen är ett av människans

grundläggande behov och sömnbrist påverkar hälsan både fysiskt och psykiskt. Vetenskapligt

underlag finns som visar på sömnens betydelse för kroppens läkning och återhämtning

(DeKeyser Gantz, 2012; Åkerstedt & Nilson, 2003). Att få en bra sömn innebär att bättre

kunna tillgodogöra sig behandling och rehabilitering under sjukhusvistelsen. För att kunna

hjälpa patienterna till en bra sömn vill vi genom denna systematiska litteraturstudie belysa

sömnstörande faktorer som patienterna upplever nattetid på sjukhus.

Syfte

Att belysa faktorer som stör patienters sömn nattetid på sjukhus.
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Metod
Som metod användes systematisk litteraturstudie vilket innebär att inom ett problemområde

systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa vetenskaplig litteratur. Riktlinjer för hur

en systematisk litteraturstudie ska utföras har vi valt att hämta ur Forsberg och Wengström

(2008). Litteraturstudien bör bygga på aktuell forskning och resultatet bör kunna användas i

klinisk verksamhet (Forsberg & Wengström 2008).

Datainsamling
Systematiska sökningar gjordes under september och oktober 2012. De databaser som

användes var Cinahl, PubMed och PsycINFO. Databaserna valdes då de ger en bred översikt

av omvårdnadsforskning och kan relateras till syftet med den systematiska litteraturstudien

(Forsberg & Wengström 2008).

Inklusionskriterier
 För att passa syftet inkluderades endast artiklar som beskrev patienter inlagda på sjukhus.

Samma årtal, 2002-2012, användes i alla databaser. Både män och kvinnor inkluderades.

Exklusionskriterier
Artiklar som handlade om barn (personer under 18 år), psykiatri, personals sömnsvårigheter,

läkemedelsstudier samt artiklar som var publicerade på andra språk än engelska t.ex.

portugisiska exkluderades.

Databassökning
I sökprocessen är det enligt Friberg (2006) viktigt att innehållet visar vilka informationskällor

som använts och varför, vilka sökord som använts, hur artiklar och dokument har valts samt

eventuell sekundärsökning.

En pilotsökning genomfördes under våren 2012 på Linnéuniversitetets bibliotek. I den här

sökningen fick vi hjälp med sökord, lämpliga databaser och ett korrekt tillvägagångssätt av
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bibliotekarien. De svenska sökorden valdes med utgångspunkt från vårt syfte och resulterade i

sömnstörningar, patienter inneliggande på sjukhus, sömnsvårigheter och omvårdnad. Svenska

sökord som motsvarade syftet översattes till engelska. Sökord på engelska användes för att få

ett så stort urval av artiklar som möjligt samtidigt som det är det språk som vi kan använda

förutom svenskan. Booleska operatorer som AND och OR användes för att begränsa och

smalna av. Vi kunde konstatera att inom det området som litteraturstudien skulle genomföras

fanns tillräckligt med material utan att använda trunkering. Den systematiska sökningen

genomfördes under september 2012.

De svenska sökorden ”sömnstörningar”, ”sömnsvårigheter”, ”patienter inneliggande på

sjukhus” och ”omvårdnad” översattes till engelska. Enligt svenska MeSH (Medical Subject

Headings) blev dessa översättningar ”sleep disorders”, ”inpatients”, ”dyssomnias”, och

”nursing”. Nu användes AND som boolesk sökoperator, ingen trunkering gjordes. Sökningen

begränsades med peer-rewied i Cinahl och PsycINFO och Academic journals i PubMed.

Under våra första sökningar koncentrerade vi oss på Cinahl och PubMed, i PubMed var inte

”nursing” ett sökord utan en inriktning till de andra sökorden. Vi fortsatte sedan med

sökningar i PsycINFO med samma sökord förutom nursing och dyssomnia. Sökningarna gav

inga artiklar varför vi valde att tillföra sökorden miljö (environment) och sjukhus (hospital),

då dessa ord återkom ofta i de artiklar vi tidigare hittat. Inga artiklar hittades som motsvarade

syftet.

 Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör de publicerade artiklarna till en litteraturstudie

utgå från aktuell forskning och inte vara äldre än 3-5 år. I detta fall tvingades vi utöka

sökningen till 10 år för att få ett tillräckligt material som motsvarade syftet. Både kvalitativa

och kvantitativa artiklar eftersöktes men det visade sig att det i huvudsak var kvantitativa

artiklar som fanns, väldigt få kvalitativa studier var gjorda under dessa år. Vissa artiklar

återfanns i fler än en av databaserna (bilaga 1).

Manuella sökningar
Enligt Friberg (2006) kan även manuella sökningar göras. I detta fall användes referenslistor

från några av de artiklar som framkom i den systematiska sökningen. Tre artiklar söktes fram

genom att använda författare eller titel i sökmotorn OneSearch beta.

Kontakt togs också via mail med nätverket sömn och hälsa inom SSF (Svensk

sjuksköterskeförening). Linnéuniversitet hade fått en förfrågan från nätverket om hur mycket
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ämnet sömn ingår i sjuksköterskeutbildningen. Då grundarna av nätverket, bl.a Edéll-

Gustavsson, fanns med i många böcker och även referenslistor tänkte vi ta reda på om de

kände till något nytt vetenskapligt material. Svaret kom via mail efter 3 veckor och innehöll

inget vi kunde använda oss av i vår systematiska litteraturstudie.

I en artikel i tidningen vårdfokus nr 3 från 2001 som vi hittade då vi googlade ”sömn på

sjukhus” kunde vi läsa om ett lyckat projekt på sjukhuset i Trelleborg där de aktivt jobbat för

att patienterna skulle få en god nattsömn. Vi mailade informationsansvarig på sjukhuset då vi

inte hittade någon adress till själva avdelningen men fick aldrig något svar.

Vi mailade även förlaget Studentlitteratur som gett ut boken Sömn – faktorer som påverkar

sömn under sjukhusvistelsen för att se om de kunde förmedla kontakt med författaren Toini

Jönsson men hon visade sig vara pensionerad sedan många år och inget nytt material fanns.

Urval av artiklar
Genom de olika kombinationerna av sökord (bilaga 1) hittade vi ett antal artiklar som vi

uppfattade motsvarade vårt syfte . De artiklar som kom fram i den systematiska sökningen

och som motsvarade syftet resulterade i läsning av alla titlar. Vi läste artiklarnas abstract och

de som verkade lämpliga efter syfte valdes ut. Flertalet fick beställas genom

sjukhusbiblioteket då de inte kunde skrivas ut i fulltext genom databaserna. Några artiklar

som inte kunde läsas i fulltext beställdes trots att abstract saknades, men vi insåg när de kom

och vi läste igenom dem att de inte var vetenskapliga och därför valdes de bort. Några artiklar

som verkade relevanta gick överhuvudtaget inte att beställa och några visade sig vara

litteraturstudier. Eftersom arbetet enligt Friberg (2006) ska baseras på vetenskapliga artiklar

kontrollerades alla de tidskrifter som vi hittade artiklar i genom UlrichsWeb (Ulrich

Periodicals Directory). Detta sökverktyg visar att tidskrifterna artiklarna publicerats i är

vetenskapliga. Till kvalitetsgranskningen valdes 11 artiklar.
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Kvalitetsgranskning
Alla artiklar lästes noggrant igenom på var sitt håll av oss båda och diskuterades efteråt för att

försäkra oss om att vi hade likartad uppfattning om materialet eftersom artiklarna var skrivna

på engelska.

Enligt Forsberg och Wengström (2008) ska de inkluderade artiklarna i en systematisk

litteraturstudie kvalitetsgranskas och i vårt arbete använde vi de mallar för granskning av

kvalitativa och kvantitativa artiklar som finns presenterade i boken (bilaga 2 och 3). Mallarna

modifierades något för att anpassas till vårt arbete. I granskningen finns frågor med

poängsättning där maxpoängen för kvalitativa artiklar är 27 poäng och kvantitativa är 17

poäng, graderingen är hög, medel eller låg (Forsberg & Wengström, 2008). Vi har även valt

att presentera resultatet av kvalitetsgranskningen i procentsats enligt Willman, Stoltz och

Bathzevani (2006) för att förtydliga var på skalan hög, medel, låg våra artiklar hamnar. Hög

kvalitet innebär 80 – 100 %, medel 70 – 79 % och låg kvalitet 60 – 69 %. Våra artiklar visade

sig genomgående hålla en hög eller medelhög kvalitet enligt dessa mallar. De 11 artiklar vi

tagit till kvalitetsgranskning har inkluderats i vårt arbete (bilaga 4).

Analys
Efter kvalitetsgranskningen kvarstod elva artiklar för analys, nio kvantitativa, en kvalitativ

och en artikel som var både kvantitativ och kvalitativ. En manifest innehållsanalys som visar

mönster eller teman i texten användes (Forsberg & Wengström, 2008). Då syftet var att belysa

faktorer som stör patienternas sömn nattetid på sjukhus analyserades texten i resultaten för att

hitta likheter och skillnader och delades sedan in i undergrupper (Friberg, 2006). Artiklarnas

resultat lästes igenom var för sig av författarna flera gånger för att skapa en överblick av

texten. Därefter diskuterades och jämfördes det som framkommit. Fyra faktorer framstod som

mest sömnstörande. Varje faktor översattes till svenska, blev en underrubrik och gavs en färg.

Genom att använda färgmarkeringar med en färg för varje rubrik kunde vi med utgångspunkt

från syftet hitta likheter och skillnader i artiklarnas resultat. Resultatet av grupperingen

presenteras i tabellen.
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Forskningsetiska överväganden
Vid systematiska litteraturstudier bör etiska överväganden göras då valet av artiklar görs och

resultatet av dessa sammanställs. Alla artiklar som ingår ska redovisas och sparas i tio år,

studierna ska ha fått tillstånd av en etisk kommitté eller ska etiska överväganden ha gjorts.

Alla resultat kommer att redovisas antingen de stöder antagandet eller inte. Enligt

vetenskapsrådets riktlinjer får inte fusk och ohederlighet förekomma (Forsberg & Wengström,

2008).

I vår systematiska litteraturstudie är alla vetenskapliga artiklar etiskt granskade på ett

objektivt sätt enligt ovanstående riktlinjer.

Resultat

Ljud
Ljud är den sömnstörande faktorn som förekommer mest. I två av artiklarna visar det sig att

ljud som störande faktor har mindre betydelse men majoriteten av patienterna uppger att de
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blivit väckta minst en gång per natt av något ljud (Spence, Murray, Tang, Butler & Albert,

2010). Vid mätningar av ljudnivå framkommer att den lägsta nivån förekommer mellan

klockan 00.00 och 07.00 och varierar mellan 36 dB och 52,87 dB (Christensen, 2005;

Missildine, 2008). Personal som samtalar med varandra och med andra patienter, slamrar och

smäller i dörrar och använder klapprande skor upplevs som störande ljud av patienterna

(Christensen, 2005; Dogan, Ertekin & Dogan, 2005; Lei, Qiongijing, Qiuli, Sabrina, Xiaojing

& Changli, 2009; Spence et al., 2010). Teknisk utrustning som finns och används inom

vården såsom medicinskteknisk utrustning som larmar, telefoner som ringer och ljud från

luftkonditioneringen väcker patienterna på natten (Dogan et al., 2005; Lei et al., 2009; Spence

et al., 2010). Patientringningar och ljud som medpatienter orsakar visar sig vara en stor

sömnstörande faktor (Lane & East, 2008; Spence et al., 2010; Tranmer, Minard, Fox &

Rebelo, 2003). Genom att arbeta förebyggande med faktorer som sänker ljudnivån visar det

sig  att  sjuksköterskan  kan  hjälpa  patienterna  att  få  en  mer  sammanhängande  sömn

(LaReau, Benson & Watcharotone, 2008). Det finns inga konkreta exempel på vad som är

störande ljud men patienterna beskriver miljön som mycket bullrig (Lee, Pau Le Low &

Twinn, 2007). Inga signifikanta samband mellan störande ljud nattetid och uppvaknaden

förekommer, däremot ses en skillnad där patienter sover bättre på enkelsalar än på

flerbäddssalar (Missildine, Richards & Foreman, 2010). På intensivvårdsavdelningen hittas

inga signifikanta samband mellan störd sömn och ljudnivå (Frisk & Nordström, 2003).

Ljus
Patienter upplever en bättre sömnkvalitet om det är dämpat ljus på patientsalarna och att det

är en viktig åtgärd för att kunna sova bättre (LaReau et al., 2008). En ljusstyrka på 10 lux

anses av patienterna vara gränsen för störande nivå. ( Lux är en SI-enhet för belysning, 1 lux

= 1 lumen per kvadratmeter. Ett dunkelt rum med naturligt ljus motsvarar 100-150 lux och en

sommardag med stark sol motsvarar 100000 lux.) Det visar sig att ljusstyrkan överstiger den

nivån mer än fyra timmar per natt och en nivå på 59,56 lux förekommer sammanlagt 95

minuter under natten (Missildine, 2008). Mätningar visar att ljusstyrkan är större på enkelsalar

än på flerbäddssalar. Det finns dock ingen signifikant skillnad mellan sömnkvalitet och

ljusstyrka i det här fallet (Missildine et al., 2010). Ljus nämns som sömnstörande faktor men

beskrivs inte varken i mätning eller som del i enkät i två av artiklarna (Dogan et al., 2005; Lei

et al., 2009)
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Omvårdnadsåtgärder
Sjuksköterskan har stor del i att patienterna störs i sin sömn nattetid genom sitt

omvårdnadsarbete. Medicinska kontroller, läkemedelsdistribuering och basal omvårdnad

väcker patienterna (Lei et al., 2009). Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om att

omvårdnadsåtgärderna är sömnstörande och därför bör anpassa och samordna dessa. Många

patienter har svårt att somna om då de blivit väckta (Lane & East, 2008). Att anpassa

omvårdnadsåtgärderna i förebyggande syfte redan vid sänggående gör att patienterna upplever

en förbättrad sömnkvalitet och en längre sammanhängande sömn (LaReau et al., 2008). I en

jämförelse mellan kirurg- och medicinpatienter beträffande sömn kunde en sämre sömn

konstateras hos kirurgpatienterna som kunde relateras till fler omvårdnadsåtgärder. Det var

tätare kontroller av vitalparametrar, provtagningar och omläggningar (Tranmer et al., 2003).

Nära 50 % av patienterna uppger att de blivit väckta av sjuksköterskans omvårdnadsarbete

minst en gång per natt (Spence et al., 2010). Det finns ett starkt samband mellan ökad

ljudnivå och antal personal som deltar i omvårdnadsåtgärderna (Christensen, 2005). Det är

viktigt att som sjuksköterska vara medveten om samspelet mellan faktorerna i

omvårdnadsåtgärderna utan att för den skull minska på omvårdnadskvaliteten (Missildine,

2008).

Smärta
Att ha smärta är en bidragande orsak till att inte kunna sova. Det kan upplevas störande

eftersom det både är svårt att somna och leder till uppvaknanden under natten. Kirurgpatienter

visar sig ha större sömnsvårigheter relaterat till smärta än medicinpatienter framför allt det

första dygnet efter operation och den mest förekommande åtgärden för att främja sömn anges

vara smärtlindring (Spence et al., 2010; Tranmer et al., 2003). På intensivvårdsavdelningen

upplever majoriteten av patienterna att smärta är den största orsaken till störd sömn (Frisk &

Nordström, 2003). Smärta uppges även vara en faktor som stör kvaliteten på sömnen (Dogan

et al., 2005; Lane & East, 2008).
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Metoddiskussion
Som metod användes en systematisk litteraturstudie. Detta innebär att systematiskt söka,

kritiskt granska, sammanställa befintlig litteratur och hitta kunskapsluckor inom ett specifikt

område (Forsberg & Wengström, 2008; Hall 2012). Ämnesområdet i det här fallet innefattar

vårdvetenskap/omvårdnad vilket innebär att företeelser inom omvårdnad ska studeras

(Friberg, 2006). Då båda författarna jobbar som sjuksköterskor på natten valde vi efter

diskussion ämnet sömnstörande faktorer på sjukhus. Vår erfarenhet är att många patienter har

en störd och osammanhängande sömn. Att försöka ta reda på vad detta berodde på verkade

vara ett bra ämne inom referensramen.

En pilotsökning gjordes där det framkom vilka sökord som var användbara och att det fanns

en lämplig mängd material för en systematisk litteraturstudie. Sömn som eget sökord valdes

bort då träffarna blev för många och gav ett alldeles för stort och brett material.  Andra sökord

kunde kanske ha valts men vi ansåg att vårt val ringade in och fokuserade på område och

syfte, vilket kan anses som en styrka. Om alla träffarna på sömn hade gåtts igenom kunde

eventuellt flera artiklar hittats. Detta kan ses som en svaghet men samtidigt måste en

avvägning göras beträffande rimlighet och hanterbarhet.

 Inklusions- och exklusionskriterier bestäms före databassökningen (Forsberg & Wengström,

2008). I det här fallet valdes artiklar bort som handlade om barn (under 18 år), psykiatri,

läkemedelsstudier och personals sömnsvårigheter. För att passa syftet inkluderades enbart

artiklar som beskrev patienter inlagda på sjukhus samt artiklar som inte var äldre än 10 år

eftersom en systematisk litteraturstudie ska baseras på aktuell forskning (Forsberg och

Wengström, 2008). Genom att begränsa sig med inklusions- och exklusionskriterier samt årtal

kan artiklar som är relevanta ha missats men samtidigt måste ett hanterbart material finnas.

Databaserna Cinahl, PubMed, och PsycINFO inrikar sig på omvårdnadsforskning och valdes

därför till sökningarna. Om vi sökt i andra databaser hade annat material kanske funnits men

då vi till slut hittade samma artiklar i både Cinahl och PubMed ansåg vi att en mättnad var

nådd. PsycINFO gav inga träffar som motsvarade vårt syfte. I denna studie användes enbart

artiklar som var skrivna på engelska. Det fanns artiklar på andra språk t.ex. portugisiska och

franska men då vi inte behärskade dem fick de exkluderas. Det förekom också en diskussion

mellan författarna om artiklar på norska och danska skulle eftersökas men avstods eftersom

även dessa språk var svåra att översätta. Detta kan ses som en svaghet i sökningen då relevant

material kan ha missats. Artiklarna finns representerade från olika världsdelar. Vi är medvetna



16

om att förhållandena skiljer sig åt beträffande levnadsstandard, syn på sjukdom och

vårdkultur i de olika världsdelarna. Vi valde dock att inte exkludera någon artikel på grund av

detta vilket är en styrka för resultatet.

 Det fanns också artiklar som inte gick att få utskrivna alls och dessa kan också ha innefattat

intressant material. Begränsningar så som peer-rewied och academic journals användes i

databaserna för att avgränsa sökningarna till vetenskapliga artiklar, vilket kan betraktas som

en styrka, men genom detta kan vi missat artiklar, vilket är en svaghet. Vi använde inte

abstract som en begränsning utan läste ett flertal artiklar utan abstracts men dessa blev

exkluderade då de vid genomläsning inte visade sig vara vetenskapliga. Åtta artiklar framkom

genom databassökningen. Tre av artiklarna framkom genom manuell sökning. Att använda

sig av manuell sökning på detta sätt kan ge relevanta artiklar och är en styrka men det gäller

att vara medveten om att det som finns är av äldre datum. För att ytterligare ge en bredd till

vår sökning kontaktade vi via mail förlag och nätverk som arbetar med sömn men tyvärr

fanns inget material som motsvarade syftet. Alla artiklar var godkända enligt Ulrich’s

Periodicals Directory som visar om tidskriften artikeln är publicerad i är vetenskaplig, vilket

stärker trovärdigheten. Artiklarna som söktes fram var övervägande kvantitativa, endast en

och en halv var kvalitativ. Att använda både kvantitativa och kvalitativa artiklar har

diskuterats då frågan är om det går att sammanställa resultaten men detta kan öka

generaliserbarheten. Att sammanföra kvantitativa och kvalitativa artiklar ger ett vidare

perspektiv på problemet och därför har båda alternativen medtagits (Polit & Beck, 2008;

Dixon-Woods, Agarwal, Jones, Young & Sutton, 2005).

Artiklar som används i systematiska litteraturstudier bör kvalitetsgranskas (Forsberg &

Wengström, 2008). De elva artiklar som framkom av sökningen granskades genom mallar

(bilaga 2 och 3) som modifierats något för att passa vårt arbete. Genomgående höll de hög

eller medelhög kvalitet enligt mallarnas poängsättning. Vi valde också att presentera

resultaten i procentform för att öka tydligheten av kvalitetsbedömningen (Willman, Stoltz &

Bathzevani, 2006). Detta kan ses som en styrka.  Kvalitetsgranskningen presenteras i en

artikelmatris (bilaga 4).

Analysprocessen inleddes med att artiklarna lästes igenom på var sitt håll och anteckningar

fördes där vi eftersökte likheter och skillnader i resultaten (Friberg, 2006).  En manifest

innehållsanalys användes vilket innebär att genom kvantitativa beräkningar framkommer

mönster eller teman (Forsberg & Wengström, 2008).  Anteckningar gjordes i marginalen

under läsningen. Författarnas enskilda analysresultat jämfördes och sammanställdes.
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Analysresultatet visade fyra återkommande kategorier som de största sömnstörande

faktorerna. Faktorerna markerades med var sin färg och fick en rubrik. Analysen valde vi att

presentera i en tabell för att göra resultatet lättöverskådligt. Att artiklarna inte var skrivna på

vårt förstahandsspråk kan ses som en svaghet men då bägge författarna på var sitt håll kom

fram till samma analysresultat anser vi trovärdigheten stärkt.

Den geografiska spridningen av artiklarna var stor och artiklarna inkluderar sjukhusvård i

Europa, Asien, Amerika och Australien Att studierna var utförda i olika världsdelar kan ses

som en styrka beträffande tillförlitligheten i resultatet och ge en trovärdighet då resultatet kan

överföras till olika grupper. En noggrann beskrivning av analysförfarandet ökar

tillförlitligheten av resultatet och en trovärdighet finns om resultatet kan överföras till andra

grupper (Granskär & Höglund- Nielsen, 2009). Hur sant resultatet är beror på giltigheten och

anses vara giltigt om det lyfter fram det som är karaktäristiskt eller typiskt för det som avses

beskrivas (Granskär-& Höglund- Nielsen, 2009). Artiklarna undersökte störd sömn med olika

metoder, vilket framgår av artikelmatrisen (bilaga 4).  Men även om metoderna skiljde sig åt

pekade resultaten åt samma håll, vilket kan anses styrka resultatet. Sömnstörande faktorer på

sjukhus förekom i många världsdelar och orsakerna var liknande.

Resultatdiskussion
Syftet med vår systematiska litteraturstudie var att belysa sömnstörande faktorer nattetid på

sjukhus. Resultatet visade fyra stora kategorier av sömnstörande faktorer. Kategorierna var

ljud, ljus, omvårdnadsåtgärder och smärta. Sömn är ett basalt och allmänmänskligt behov och

kan inte detta tillgodoses leder det till ett vårdlidande. På sjukhus kan detta vara svårt att

tillgodose och kräver konkreta åtgärder.  För att sjuksköterskan ska använda sig av

omvårdnaden i praktiken på ett bra sätt behöver det finnas en teoretisk dimension i

bakgrunden. Sjuksköterskan har ett samhälleligt krav på sig att använda och tillägna sig ny

kunskap som är ändamålsenlig för att kunna kritiskt granska och genomföra undersökningar

(Sievert & Chaiklin, 2012; Socialstyrelsen, 2005). Sömn som företeelse och behov nämns av

många omvårdnadsteoretiker. Vi uppfattar Virginia Henderson som en viktig förespråkare för

patientens grundläggande behov där sömn ingår (Hall, 2012).  Det vårdlidande som blir

följden av en otillräcklig sömn och som kan orsakas vid sjukhusvård beskrivs genom Katie

Eriksson (Eriksson, 1994).



18

Resultatdiskussionen kommer därför att diskuteras med Hendersons och Erikssons

omvårdnadsteorier som referensram.

Resultatet visar att ljud är en av de största sömnstörande faktorerna på sjukhus nattetid.

Mycket tidigare forskning har gjorts med inriktning på störande ljud på sjukhus. Mätningar

har gjorts som visar att ljudnivån har ökat över tid. Detta beror delvis på ökad användning av

teknisk utrustning (Eggertson, 2012; Nagel et al., 2003).  Att ljud är en stor sömnstörande

faktor tyder mängden av tidigare forskning på, något som förstärks av vårt resultat där

majoriteten av artiklarna beskriver detta som ett stort problem.

Många av de sömnstörande ljuden orsakas av personalen (Christensen, 2005; Dogan et al.,

2005; Lei,et al., 2009; Spence et al., 2010). Här har sjuksköterskan stor möjlighet att påverka

ljudnivån genom att planera och anpassa sitt arbete. Ljudreducerande åtgärder som att

använda skor som inte låter, undvika höga samtal i korridorer och på salarna, inte smälla i

dörrar och slamra med utrustning skapar en tystare miljö. Dörrar kan stängas försiktigt, och

vara stängda till sköljen när spol eller diskmaskin är igång.

För att minska problemet med störande medpatienter kan patienter med liknande sovvanor

placeras på samma sal.  Att erbjuda öronproppar till dem som vill är ett enkelt och billigt

hjälpmedel för att skapa en tystare sovmiljö. Henderson betonar sjuksköterskans betydelse för

att hjälpa patienten tillgodose sina basala behov när denne inte kan göra det själv (Hall, 2012).

Det är en användbar riktlinje för vår värdegrund i vårt dagliga och nattliga arbete.  Ett

intressant resultat i två av artiklarna var att inga signifikanta samband mellan ljud och

uppvaknanden förekom (Missildine et al., 2010; Frisk & Nordström, 2003).  Resultatet kan ha

påverkats av hur undersökningen är gjord och hur resultatet har tolkats. Ingen patient har

störts av ljud men några av patienterna beskriver ändå hur de väckts av personal som samtalar

och av andra patienter som snarkar. Andra visar sig ha sovit bättre och längre i enkelrum men

resultatet säger att det inte finns något samband mellan ljud och nattliga uppvaknanden.

Ljus omnämns som sömnstörande faktor i fem artiklar. Ljusstyrkan har mätts i lux och

patienter har fått svara på om de upplevt sig störda av varierande ljus under natten. De resultat

vi har hittat visar att patienter sover bättre i ett rum med låg belysning, eller där de själva fått

välja om det är tänt eller släckt (LaReau et al., 2008; Missildine et al., 2010). Tidigare

forskning visar att ljus hämmar melatoninproduktionen i hjärnan som i sin tur rubbar

dygnsrytmen (Young et al., 2008). Sjuksköterskan kan påverka ljusnivåerna nattetid genom

att dämpa ljuset i korridorerna och inte tända upp på salarna mer än nödvändigt vid sitt
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omvårdnadsarbete, utan använda ficklampa eller nattbelysningen hos respektive patient.

Miljön är inte alltid genomtänkt i en sjukhussal. Ljuset från toaletten kan väcka

medpatienterna då den sovande kan ligga så att ljuset faller rakt på när dörren öppnas. Att dela

rum med någon som måste gå på toaletten många gånger under natten medför ett vårdlidande

både för den som blir väckt och för den som väcker andra. En viktig uppgift som

sjuksköterskan ansvarar för är att arbeta mot att förebygga ett vårdlidande orsakat av vård

eller brist på densamma (Eriksson, 1994). Här finns i grunden ett samhällsansvar att

utformning och funktion är genomtänkt när sjukhusmiljöer ska planeras och byggas. Ett

samarbete mellan arkitekter och personalen som ska arbeta i miljön är viktigt för patientens

bästa. Det kan betyda mindre kostnader i längden och ett minskat lidande.

Resultatet visar överraskande att en stor del av det som stör sömnen och sömnkvalitén nattetid

på sjukhus är personalens omvårdnadsåtgärder. Majoriteten av artiklarna beskriver hur

medicinska kontroller, basal omvårdnad och läkemedelsdistribuering väcker patienterna, som

sedan har svårt att somna om (Lane & East, 2008; Lei et al., 2009). En orsak skulle kunna

vara att sjuksköterskan inte reflekterar över vilken tid på dygnet det är. Dagtid spelar det

ingen roll om inte alla åtgärder görs samtidigt och det dröjer en stund emellan åtgärderna.

Ljud och ljus som personalen orsakar uppfattas heller inte på samma sätt dag och natt. Av

erfarenhet vet vi också att det förekommer att urindrivande läkemedel har ordinerats kl. 20.00

vilket leder till upprepade toalettbesök, fallrisk, störande av andra patienter och dålig sömn.

Ses inte hela människan uppstår ett vårdlidande. Enligt Erikssons teori om vårdlidande är det

sjuksköterskans ansvar att förebygga att det medicinska problemet behandlas skilt från

individens andra behov (Eriksson, 1994). Henderson beskrev vikten av en individuell plan för

omvårdnaden av patienten, där så många behov som möjligt tillgodoses. Vår tolkning av det

är att inte ta blodtrycket en timme efter att sömntablett har getts och att inte dela upp olika

åtgärder som ska göras flera gånger under natten om det är möjligt att samordna dem. Inte

bara den enskilde individen påverkas vid varje omvårdnadsåtgärd utan även de eventuella

rumskamrater som finns på salen vilket gör samordning viktigt när det är möjligt.

 På ett filosofiskt plan handlar det om människosyn. Sjuksköterskans förhållningssätt till

patienten påverkar bemötandet i det praktiska omvårdnadsarbetet (Birkler, 2008).  Tidigare

forskning visar vikten av att anpassa patientens behov av sömn med personalens nödvändiga

åtgärder nattetid på ett bra sätt (Eyers, Young, Luff & Arber, 2012, Gilsenan, 2012, Smyth,

2008). Detta stöder vårt resultat som påvisar hur viktigt det är som sjuksköterska att vara
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medveten om samspelet mellan omvårdnadsåtgärder och sömn utan att minska på

omvårdnadens kvalité (Missildine, 2008).

Resultatet visar också att patienterna upplevde en förbättrad sömnkvalité och en längre

sammanhängande sömn om omvårdnadsåtgärderna anpassades i förebyggande syfte redan vid

sänggåendet (LaReau et al., 2008). Detta stämmer väl med våra egna erfarenheter. Patienter

som fått sina basala behov tillgodosedda vad gäller nutrition, toalettbesök, hygien och

eventuella läkemedel sover bättre. Information om rutiner och planerade åtgärder under natten

skapar trygghet och ger patienten möjlighet att ha en åsikt och delaktighet i sin egen

vårdsituation (Halvorsen-Bastöe & Frantsen, 2006). Vår erfarenhet är att en välinformerad

patient som känner till nattens nödvändiga händelser ofta sover bättre. Att bli erbjuden

medbestämmande i till exempel önskad tidpunkt för ordinerad smärtlindring uppskattas.

Ibland mår patienten bättre och vill inte bli väckt för att ta tablett Panodil 02.00 utan föredrar

att sova eller säga till senare när behovet uppstått. Andra gånger kan patienten inte ge uttryck

för sin åsikt och då kan sjuksköterskan tänka på att samordna flera åtgärder som till exempel

blodtryck, blöjbyte och supp Panodil till ett tillfälle. Smärtlindring och eventuell sömntablett

kan erbjudas till natten.  Det får anpassas efter individens behov - är dygnsrytmen förskjuten

är det kontraindicerat att använda sömntabletter (Zethelius, 2012). Sömntabletter ökar

dessutom risken för fall och delirium hos äldre (Nagel et al., 2006).

En mer utförlig dokumentation kan leda till en bättre kontinuitet för patientens sömn. Oftast

står det bara ”sovit” eller ”använt sömntablett vid några tillfällen” i patientens journal. Det

säger inte mycket om hur patientens egen upplevelse av sömnen eller möjligheten att sova

under sjukhusvistelsen varit. Att ställa öppna frågor om patientens sömn ger en bättre

uppfattning om vad som stört, hur natten upplevts, hur många uppvaknanden och om det var

något särskilt som väckte patienten istället för att bara fråga om patienten sovit gott

(Halvorsen-Bastöe & Frantsen, 2006). Vid längre vårdtider kan olika frågeformulär användas

för att kartlägga patientens sömn och eventuella störningar. De sömnformulär vi upprepade

gånger har hittat i våra artiklar men också i tidigare forskning är FISQ (Factors Influencing

Sleep Questionnaire), RCSQ (Richards-Campbell Sleep Questionnaire), PSQI (The Pittsburgh

Sleep Quality Index) och VSH (Verran and Snyder-Halpern Sleep Scale).

Det visade sig i resultatet att smärta var en större sömnstörande orsak än vad vi väntat oss.

Smärta är något förväntat vid ett sjukdomstillstånd och efter ett kirurgiskt ingrepp (Spence et

al., 2010; Tranmer et al., 2003). På sjukhus finns erfarenhet av och tillgång till behandling av

smärta när det behövs. När vi diskuterat gemensamma erfarenheter har vi kommit fram till att
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det ibland brister i ordination av smärtlindring till natten. Henderson poängterar vikten av en

omvårdnadsplan som är föränderlig efter patientens behov. Efter sin förmåga ska patienten

vara aktivt deltagande i omvårdnadsplanen (Thorsén, 1997).  Med teamarbete och god

kommunikation sjuksköterskor emellan och över professionsgränserna kan en bra planering

inför nattens många timmar göras. Det gäller inte bara smärta utan hela det spektra av

problem som kan tänkas uppstå, och som lindras med en god planering. Vår erfarenhet är att

patienten ibland föredrar att vända sig till sjuksköterskan eller undersköterskan som finns

närmre patienten än läkaren som de träffar några minuter under ronden. Smärta som inte

lindras är inte bara sömnstörande utan upplevs också intensivare. Det blir en ond cirkel där

smärtan ökar och sömnkvalitén försämras vilket stöds av tidigare forskning (Büyükyilmaz,

Sendir & Acaroglu 2011).

Vårt resultat visar att det finns olika sömnstörande faktorer och vissa är lättare att åtgärda än

andra.

Framtida forskning
Det är en fördel att använda beprövade metoder och befintliga instrument vid ny forskning när

jämförelser med andra studier ska göras. I dagens sjukvård pratas det om besparingar och

förkortade vårdtider. Medvetenhet om sömnstörningar och sömnens rehabiliterande effekt och

ett förebyggande arbete på alla plan kan bidra till kortare vårdtider och en samhällsekonomisk

vinst. De kan också vara en del i vidare forskning av sömnförebyggande åtgärder.

Vi upplever att det saknas aktuell kvalitativ forskning inom området. Under vår systematiska

litteraturstudie fann vi att majoriteten av studierna var kvantitativa. Det vore intressant att få

reda på kvalitativa aspekter vad gäller sömn från dagens svenska sjukvård. Vi fann bara en

svensk studie och den var gjord på en intensivvårdsavdelning.
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Slutsats
Vårt syfte har varit att belysa sömnstörande faktorer nattetid på sjukhus. Vårt resultat visar

fyra återkommande faktorer: ljud, ljus, omvårdnadsåtgärder och smärta. Att

omvårdnadsåtgärder förekom så ofta som orsak till störd sömn överraskade oss lite. Det är

viktigt att reflektera över vår egen betydelse för att kunna jobba förebyggande med

patienternas sömn. Faktorer att ta hänsyn till och samordna efter individens behov är

sovmiljö, sömnhygien, läkemedel och omvårdnadsåtgärder. Dessa ska samordnas i möjligaste

mån och efter behovet hos varje individ. Samarbete mellan de olika skiften under dygnet och

de olika personalkategorierna är av stor betydelse då det är ett teamarbete. Kanske skulle

sjuksköterskestudenterna ges möjlighet att gå bredvid några nätter för att få en helhetssyn på

patienten. Studenter har i dagens utbildning ingen praktik på natten då det från skolans håll

anses att det försvinner för mycket tid för att sova.
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Bilaga 1, Databassökningar

Tabell 1: sökningar i Cinahl

Söknr Sökord Antal
 träffar

Antal
lästa
titlar

Antal
lästa
abstract

Antal
lästa
artiklar

Antal
använda
artiklar

Artikelnr

1 Sleep
disorders

3353 0 0

2 Inpatients 26699 0 0
3 Nursing 238575 0 0
4 1 AND 2 78 78 36 12 1 7
5 1 AND 2

AND 3
43 43 8 0

Tabell 2: sökningar i PubMed

Söknr Sökord Antal
träffar

Antal
lästa
titlar

Antal
lästa
abstract

Antal
lästa
artiklar

Antal
använda
artiklar

Artikelnr

1 Sleep
disorders

27889 0 0

2 Sleep disorders
+ inpatients

64 64 11 13 8 1,2,3,4,
5,6,7,11

3 Dyssomnias 21815 0 0
4 Dyssomnias

+ sleep disorders
+ inpatients

46 46 10 12 5 1,5,6,7,
11

Manuella sökningar i Onesearch samt referenslistor i funna artiklar
gav 3 artiklar, artikelnr 8, 9 och 10.
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Bilaga 2: Kvalitetsgranskning av kvantitativa artiklar – kvasiexperimentella
studier

Modifierad granskningsmall efter  Forsberg och Wengström (2008).

Maxpoäng 17  Ja-svar = 1p, nej-svar = 0p

A Väl beskrivet syfte? 1p
    Tydligt beskrivna frågeställningar? 1p
    Lämplig design utifrån syftet? 1p

B Undersökt grupp
    Väl beskrivna inklusionskriterier? 1p
    Väl beskrivna exklusionkriterier?  1p
    Väl beskriven urvalsmetod?        1p
    Representativ undersökningsgrupp?  1p
    Väl beskrivet var undersökningen är gjord?  1p
    Antal deltagare i undersökningen, väl beskrivet?  1p

C  Reliabilitet beräknad?  1p
    Validitet diskuterad?    1p

D  Liknande demografiska data i jämförelsegrupperna och bortfallsanalys?  1p
     Lämplig statisktisk analys med beskrivna huvudresultat?  1p
     Väl beskrivna signifikanta skillnader?   1p
     Instämmer du i författarens slutsatser?    1p

E   Generaliserbarhet av resultatet till annan population?   1p
     Kan resultatet överföras till klinisk verksamhet?   1p

Kan denna artikeln inkluderas i studien?
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Bilaga 3: Kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar

Modifierad granskningsmall efter Forsberg och Wengström (2008).

Maxpoäng 27      Ja-svar = 1p. nej-svar = 0p

A  Väl beskrivet syfte?   1p
     Väl beskrivet vilken kvalitativ metod som använts?   1p
     Relevant design för att besvara frågeställningen?   1p

B   Undersökningsgrupp
      Väl beskrivna inklusion- och exklusionkriterier?   1p
      Väl beskrivet var undersökningen är genomförd?   1p
      Väl beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades?   1p
      Väl beskriven urvalsmetod?   1p
      Lämplig undersökningsgrupp?   1p

C   Metod för datainsamling
      Tydligt beskrivet fältarbete ( var, av vem och i vilket sammanhang)   1p
      Väl beskriven metod ?   1p
      Väl beskriven datainsamling?   1p
      Systematiskt insamlade data?   1p

D   Dataanalys
      Är teman utvecklade som begrepp?   1p
      Finns episodiskt presenterade citat?    1p
      Är de individuella svaren kategoriserade och bredden på kategorierna beskrivna?   1p
      Är svaren kodade?    1p
      Diskuteras resultat och tolkning av analys?   1p
      Trovärdiga resultat ( källor angivna)?    1p
      Pålitliga resultat ( forskarens trovärdighet)?   1p
      Konsekvent beskrivet fenomen?   1p
      Resultat återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?    1p
      Baseras teorier och tolkningar på insamlade data?   1p

E    Utvärdering
       Kan resultatet härledas till forskningsfrågan?   1p
       Stöder data forskarens resultat?    1p
       Finns det klinisk relevans för resultatet?   1p
       Metodologiska brister diskuterade?    1p
       Risk för bias?   1p

Håller du med om resultatet?

Ska artikeln inkluderas?
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1 Lei, Z.,
Qiongijing, Y.,
Qiuli, W.,
Sabrina, K.,
Xiaojing, L. &
Changli, W.

Kina
2008

Sleep quality and
sleep disturbing
factors of
inpatients in a
Chinese general
hospital.

Journal of Clinical
Nursing.

Att bestämma sömnkvalité och
sömnstörande faktorer hos patienter
på ett kinesiskt sjukhus, samt
undersöka vad som uppfattas som
sömnstörande faktorer av
patienter och sjuksköterskor.

Kvantitativ studie där man
använt PSQI som instrument
och ett eget frågeformulär
med 4-gradig Likertskala
samt ja och nej-frågor.
Deltagande i studien var
397 patienter och 101
sjuksköterskor.

Patienterna upplevde en dålig
sömnkvalité under
sjukhusvistelsen och även
efter utskrivning. Uppfattningen
om vad som var störande
skiljde sig åt mellan patienter
och sjuksköterskor.

13/17
77%
Medel

2 Missildine, K.,
Bergstrom, N.,
Meininger, J.,
Richards, K
& Foreman, M-
D.
USA
2010

Sleep in
Hospitalized Elders:
A Pilot Study.

Geriatric Nursing

Att objektivt och subjektivt
beskriva äldre patienters sömn
på sjukhus samt undersöka
sambandet mellan sömn, ljud
och ljus nattetid.

Kvantitativ deskriptiv
explorativ pilot studie med
ett bekvämlighetsurval av
48 patienter över 70 år på 2
amerikanska sjukhus. Ett
bärbart mätinstrument som
registrerade sömn, ljud och
ljus under ett dygn användes,
samt journalanteckningar och
intervjuer.

Kvinnliga patienter sov bättre
och somnade lättare. Inget
tydligt samband mellan störd
sömn, ljud och ljus – förutom
mellan patienter i enkel och
flerbäddsrum

15/17
88%
Hög

3 Dogan, O.,
Ertekin, S &
Dogan, S.
Turkiet
2005

Sleep quality in
hospitalized
patients.

Journal of  Clinical
Nursing

Att utvärdera patienters
sömnkvalité på sjukhus och jämföra
med en kontrollgrupp icke
inneliggande patienter.

Kvantitativ studie där man använt
ett stratifierat urval. PSQI har
använts, 150 deltagande patienter
och 50 personer i kontrollgruppen.

Sömnkvalitén skiljde sig åt
beträffande vårdavdelning och kön,
samt om man var inneliggande eller
inte.

15/17
88%
Hög

4 Lane, T. & East,
L. A.
Storbritannien
2008

Sleep disruption
experienced by
surgical patients in
an acute hospital.

British Journal of
Nursing

Att beskriva kirurgpatienters
upplevelse av sömn på sjukhus.

Kvalitativ och kvantitativ metod
med ett bekvämlighetsurval, 17
patienter deltog.

Är uppdelat i en kvantitativ del som
visar sömnstörande faktorer i
sjukhusmiljön och en kvalitativ del
som beskriver följden av de
sömnstörande faktorerna.

Kvant.
16/17
94%
Hög

Kval.
22/27
82%
Hög



5

Artikel Författare,
land
och år

Titel,
tidskrift

Syfte Metod Resultat Kvalité

5 La Reau, R.,
Benson, L. &
Watcharotone,
K.
2008
USA

Examining the
Feasibility
of  Implementing
Specific
Nursing
Interventions to
Promote Sleep in
Hospitalized
Elderly
Patients.

Geriatric Nursing

Att undersöka om äldre
patienters sömn på
sjukhus förbättras
genom specifika åtgärder.

Kvantitativ experimentell
pilotstudie med ett
lämplighetsurval på en
kardiologisk och en
medicinsk avdelning på ett sjukhus i
Michigan.
Slumpmässigt urval av 128 patienter
äldre än 65 år till kontroll eller
experimentell
grupp. Slutligen deltog 59
patienter genom att fylla i
frågeformulär och checklista.
Även läkemedelslistorna
ingick i jämförelsen.

Experimentgruppen upplevde
bättre sömnkvalité, färre
uppvaknanden och tog färre
sömntabletter än kontrollgruppen.

16/17
94%
Hög

6 Tranmer, J-E.,
Minard, J.,
Fox, L-A. &
Rebelo, L.
2003
Canada

The Sleep
Experience
of Medical and
Surgical
Patients.

Clinical Nursing
research

Att beskriva sömnkvalitén
och vad som påverkar den,
på två medicinska och tre
kirurgiska avdelningar
under
tre dygns sjukhusvård.

Kvantitativ prospektiv
jämförande deskriptiv studie
på ett sjukhus i Ontario
under en sexmånadersperiod
med 110 deltagande patienter.
Som instrument användes
VSH sleep scale och FISQ.

Sömnupplevelsen skilde
sig mellan de medicinska
och kirurgiska patienterna
då de sistnämnda upplevde
fler störningar på grund av
tätare kontroller och
omvårdnadsåtgärder.

16/17
94%
Hög

7 Spence, J-E.,
Murray, T.,
Tang, A-S.,
Butler, R.S.
& Albert, N.M.
2010
USA

Nighttime Noise
Issues
That Interrupt
Sleep
After Cardiac
surgery.

Journal of Nursing
Care quality

Att undersöka vilka
störande ljud orsakade
av personal och miljö
som påverkar nattsömnen
för patienter som
genomgått
hjärtkirurgi samt vilka
metoder och hjälpmedel
som användes för att
förbättra sömnen.

Kvantitativ deskriptiv studie
med tvärsnittsdata, ett
bekvämlighetsurval där 148
patienter deltog

Den största sömnstörande
faktorn var smärta, varför
smärtlindring var en viktig åtgärd.
Sjuksköterskan måste tänka på att
sänka ljudnivån och samordna
vårdinsatserna. En stor del av
patienterna ville inte använda de
hjälpmedel som erbjöds, till exempel
öronproppar.

15/17
88%
Hög



6

Artikel Författare,
land
och år

Titel,
tidskrift
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8 Frisk, U. &
Nordström, G.
2003
Sverige

Patients´ sleep in
an
intensive care unit
– patients´ and
nurses´ perception.

Intensive and
 Critical Care
Nursing

Att beskriva hur patienter på
en intensivvårdsavdelning
upplevde sin sömn och jämföra
patientens och sjuksköterskans
uppfattning av patientens sömn,
samt bestämma procenttalet av
patienter på IVA som kunde
fylla i RCSQ.

Kvantitativ metod, instrumentet
som användes var RCSQ samt
bakgrundsdata från journaler.
En pilotstudie med två patienter
gjordes för att prova
instrumentet innan ett
konsekutivt urval av 31
patienter testades under 5
månaders tid.

Stor variation i patienters
upplevelse av sömn, patienter
som använt sömnmedel eller
lugnande medicin rapporterade
betydligt lägre sömnskattning.
Ingen signifikant skillnad
mellan patienternas upplevelse
av sömn och sjuksköterskornas
uppfattning om densamma.

13/17
77%
Medel

9 Lee, C-Y.,
Pau Le Low,
L.
& Twinn,L.
2007
Kina

Older men´s
experiences
of sleep in the
hospital.

Journal of Clinical
Nursing

Att beskriva erfarenheter av sömn
på sjukhus.

Kvalitativ explorativ
deskriptiv pilotstudie,
ett konsekutivt urval av
sex patienter äldre än 65 år.
Semistrukturerade intervjuer
samt sömndagbok på ett sjukhus
i Hongkong

Patienterna upplevde stora
förändringar/störningar i sitt
sömnmönster under
sjukhusvistelsen som resulterade
i en känsla av hjälplöshet.

22/27
82%
Hög

10 Christensen,
M.
2005
Storbritannien

Noise levels in a
General
Surgical Ward: a
descriptive study

Journal of Clinical
Nursing

Att mäta och analysera ljud
på en allmänkirurgisk avdelning
och jämföra sambandet mellan
närvaron av personal och
ljudnivå.

Kvantitativ metod med ett
konsekutivt urval, deskriptiv
och statistisk analys 3 dagar i
rad på 6-bäddsrum och 28
deltagande patienter.

Starkt samband mellan antal
närvarande personal och ljudnivå,
lägst ljudnivå uppmättes mellan kl.
00.00 och 07.00

16/17
94%
Hög

11 Missildine, K.
2008
USA

Sleep and the Sleep
Environment of
Older
Adults in Acute
Care Settings.

Journal of
Gerontological
Nursing

Att beskriva äldre patienters sömn
på sjukhus och
undersöka hur sömnen påverkas
av ljudnivå och ljusstyrka
nattetid.

Kvantitativ deskriptiv pilotstudie
under en månads tid med 7
deltagande, äldre än 70 år. Varje
patient följdes under 3 dygn,
ljus, ljud, sömn och eventuellt
delirium mättes.

Stora svårigheter att sova, i
genomsnitt
var varje deltagare vaken mer än 4
timmar per natt. Framförallt ljud men
även varierande ljus var
sömnstörande, ingen av de deltagande
blev förvirrad.

15/17
88%
Hög
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